
(data) 

( piecz~t Wykonawcy) 

FORM ULARZ OFERTOWY 

W zwi'lzku z zapytaniem ofertowym ZP.271.7 .2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku dotyczilcym wykonania 

okresowej kontroli przewod6w kominowych, poprzez sprawdzenie droznosci komin6w wentylacyjnych 

i dymowych, w budynkach bE::d'lcych wtasnosci'l Gminy Baboszewo, oferujemy wykonanie zam6wienia 

za wynagrodzenie: 

Kwota netta: ..................... .. ....... ................ ........ zt (slownie ................. ............................................................ . 

..H •••• •••• HHH H ...... H .H. HH .. .. . ........ H .... . ........... H .... H.. ••• •••••• •• ••••••• ••••••••••••••••• ) 

Podatek VAT: ............ .............................. ...... ....... zl (slownie .............. ............................................................. . 

••••• • •••••••••• •• ••••••• •••••••••••• H •••••••••• • ••• •• ••••••• ••••••••••••• • ••••••••• • ••••••••••• • •• ••••• •••••••••• • • ••• ••••••••••••••••••••••••••• ) 

Kwota brutto: ... ............... ..... .... ..... ....................... zt (slownie ... ..... .... ................................................................ . 

................... .... ...... ....................................... ........................... .................................................................. .............. . 

Wtym: 

lp . Nazwa i adres jednostki Cena brutto 
( z podatkiem 
VAT) 

1 Budynek socjalny w miejscowosci Niedarzyn 32 pow. uiytkowa 315 m2 
2 Budynek socja lny w miejscowoSci Cywiny Dynguny 20A pow. Uiytkowa 204 m2 
3 Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 21 pow. Uiytkowa 101,85 m2 
4 Budynek soeja lny w miejscowosci Sr6dborze 33 pow. Uiytkowa 336,98 m2 
5 Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowosci Polesie nr 9 pow. uiytkowa 85,60 

m2 
6 Budynek domu nauczyciela w Baboszewie ul. J i A. Brodeckich 4, pow. uiytkowa 233,6 m2 
7 Budynek socjalny w miejscowosci Baboszewo ul. Osiedlowa 2, pow. uiytkowa 221,74 m2 
8 Swietl ica Srodowiskowa w Baboszewie, Baboszewo ul. Sp61dzie lcza 4, pow. Uiytkowa 

850m2 
9 Swietlica Wiejska w Goszczycaeh Srednieh, pow. Uiytkowa 160 m2, 
10 Swietlica wiejska w Sarbiewie, pow. Uiytkowa 190 m2 
11 Swietliea wiejska w Dziektarzewie, pow. Uiytkowa 190 m2, 
12 Swiet liea wiejska w Rzewinie + ez~st mieszka lna pow. Uiytkowa 100 m2, 
13 Swietlica wiejska w Woli Folwark, pow. uiytkowa, 150 m2, 
14 Swietlica wiejska w Cywinaeh Wojskich, pow. uiytkowa -180 m2, 
15 Budynek Urz~du Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9a, pow. uiytkowa 1191,13 m2, 
16 Budynek starego Urz~du Gminy, ul. Brodeekich 1, pow. uiytkowa 304,20 m2 
17 Hala Sportowo Widowiskowa w Baboszewie, ul. Brodeekich 6, pow. uiytkowa 1530 m2 
18 Bud. O~rodka Zdrowia w Sarbiewie, pow. uiytkowa 450 m2 



19 Szkota Podstawowa w Baboszewie ul. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 1846,14 m2 

20 Szko.a Podstawowa w Sarbiewie, Sarbiewo 17, pow. uzytkowa 1026 m2 
21 Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, pow. ui.ytkowa 689,70 m2 

22 Zespol Szk61 w Po lesiu, Polesie 9, pow. uiytkowa 2246,90 m2 
23 Gimnazjum w Baboszewie, uf. Brodeckich 6, pow. uiytkowa 1309,72 m2 

24 Przedszkole w Baboszewie wraz z zapleczem dfa potrzeb boiska "ORlIK", Baboszewo uf. 
Brodeckich 4, pow. uiytkowa 728,83 m2 

1. W podanej wyiej cenie uwzglE:dnione lostaty wszystkie koszty wykonania przedmiotu zam6wienia 
w tym koszty dojazdu do poslczeg61nych obiekt6w. 

2. Oswiadczam/y, ie: 

1) zapoznalem/zapoz~alismy si~ z trescict zapytania ofertowego oraz przyjmuj~/przyjmujemy 
warunki w nim zawarte. 

2) dysponuj~/dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia tj. posiadajitce 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie " kominiarz". 

3) akceptujemy warunki umowy okreslone w zatitczniku Nr 1 "Wz6r umowy". 

3. Osoba do kontaktu (imit;:, nazwisko, telefon, e-mail ): ... ... ......... ... ......... ..... ........ ............ ..... ...... ........ ..... . 

Pod pis osoby/os6b upowainionych 

do reprezentowania Wykonawcy 


